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Uit de Kunst & In de Mode 

presenteren 
 

Milano 
 

20 t/m 25 mei 2018  
 
Bruisende modekwartieren, fantastische design-iconen, schoenen en 
skyscrapers, vlotte fashionistas en futuristische kunstcollecties…. 
 

Milaan heeft het allemaal! 
 

 
 
Kunsthistorica Saskia Goddijn van Uit de Kunst en Mode- & 
Milaanspecialist John van Heesen van In de Mode stelden deze unieke 
reis speciaal voor jou, moderne kunst-, design- en modeminnende mens, 
samen.  
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Groepsreis, met ruimte voor de eigengereide reiziger  

 
Deze unieke en verrassende groepsreis heeft een uitgekiend programma dat uitgevoerd wordt 
door ervaren liefhebbers die met passie en enthousiasme en kennis van zaken inleidingen en 

wandelingen zullen verzorgen. Daarnaast is er ook voldoende ruimte voor eigen invulling en 
beleving van dit mekka van de mode en moderne kunst en het eldorado van design.  
We maken dankbaar gebruik van een speciaal voor ons gereserveerde touringcar en maken 

geen barre voettochten, echter aangezien wandelen de beste manier is om een stad te 
verkennen en te beleven, is redelijk tot goed ter been zijn wenselijk. Of men na afloop van het 

vaste programma, met de touringcar terugkeert naar het hotel of besluit Milaan verder op eigen 
gelegenheid te verkennen hangt af van eigen energie en interesses.  
De verhalen die onderweg verteld worden zijn gemakkelijk te volgen: we maken gebruik van 

een audiosysteem!  
Op de eerste avond dineren we gezamenlijk in een goed en gezellig restaurant en eenmaal 

wordt het dagprogramma onderbroken voor een heerlijke proeverij van typisch Italiaanse 
delicatessen en wijn. Voor de rest is de culinaire ervaring geheel naar eigen wensen en 
behoeften in te vullen.   
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Verblijf in het hart van Milaan: Rosa Grand Milano - Starhotels Collezione  

 
Ons viersterrenhotel ligt in het centrum van Milaan op een paar minuten lopen van de Dom, de 
beroemde Galleria en de beroemde winkelstraat Via Monte Napoleone. Het hotel past zowel 

wat betreft ligging als uitstraling uitstekend bij het concept van deze bijzondere reis. In de 
stijlvolle kamers vindt men o.a. uiterst comfortabele bedden, een aantal gratis 

schoonheidsproducten, een flatscreen-tv, een minibar, een bureau en...een kussenmenu! Wifi 
is gratis. Het wellnesscentrum van het Rosa Grand heeft ultramoderne apparatuur en er zijn 
drie restaurants die een mix van Milanese specialiteiten en internationale gerechten serveren. 

 
 

Programma 

 
Dag 1. Zondag 20 mei 2018: Milano!  

 
We vliegen vanaf Schiphol naar Milaan alwaar een touringcar wacht om ons naar ons mooie 

hotel Rosa Grand ***, gelegen op een steenworp afstand van de dom, mooie winkels en 
gezellige cafés, te brengen. We genieten vanavond gezamenlijk van ons eerste Milanese diner.   
 

 
 

Dag 2. Maandag 21 mei 2018: Design en Kunst    
 
We vertrekken met de touringcar naar een honderd jaar oude, door de Nederlandse architect 

Rem Koolhaas op stijlvolle wijze verbouwde distilleerderij: Fondazione Prada, een museum van 
moderne en eigentijdse kunst opgericht door de eigenaars van modehuis Prada. Het complex, 

bestaande uit diverse, op zichzelf staande panden met elk hun eigen karakter en sfeer, biedt 
19.000 m2 ruimte aan opzienbarende kunstwerken en installaties, onder andere van Robert 

Gober en Louise Bourgeois. Er is vast ook tijd om een espresso te nemen in het museumcafé, 
Bar Luce, dat door de Amerikaanse filmregisseur Wes Anderson is ingericht… 
Na de lunch (op eigen gelegenheid) brengt de touringcar ons naar de nieuwste hotspot van 

Milaan: Porta Nuova. In deze levendige wijk zijn grote en nieuwe kantoren gevestigd en de  

http://www.uitdekunst.nu/
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hippe winkels en architectonische hoogtepunten te vinden, zoals de indrukwekkende 

boekhandel van Feltrinelli, het hoogste gebouw van Italië, Torre Unicredit en natuurlijk Corso 
Como nr. 10: een creatief doolhof van ruimtes vol mode, kunst, design en lekkere hapjes.  
   

Dag 3. Dinsdag 22 mei 2018: Modern Milaan  
 

We gaan te voet naar Studio-Museum Vico Magistretti waar ons aan de hand van fotomateriaal, 
een kleurrijke verzameling inspirerende objecten en prototypen een blik in de keuken van deze 
talentvolle ontwerper en architect wordt gegund. De lunch is vandaag voor ons gereserveerd: 

een heerlijke proeverij van typisch Italiaanse delicatessen (vleeswaren en kazen), water en 
wijn!  

Na de lunch stappen we in de touringcar en nemen we een kijkje bij een oude kerk die door 
kunstenaar Dan Flavin omgetoverd is in een eigentijdse, maar desalniettemin spirituele ruimte. 
De touringcar brengt ons weer naar ons hotel.  

 

 
 

Dag 4. Woensdag 23 mei 2018: Net als in de film… 
 

Extravagante Art Deco met zwart marmeren badkamers, elegante koperdetails, tinnen 
schuifdeuren, een modern communicatiesysteem en inloopkasten gaan hand in hand in de 

stadsvilla van de familie Necchi: we verplaatsen ons vandaag naar de jetset van de jaren 30, 
40, 50 in deze merkwaardige, moderne villa van de familie Necchi, ontworpen door de 
experimentele  
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ontwerper Piero Portaluppi en bekend geworden door de prachtige film van de Italiaanse 
regisseur Luca Guadagnino, Io sono l’amore (I am love).  
De middag is ter vrije besteding, suggesties volgen!  

 
Dag 5. Donderdag 24 mei 2018: Mode(rne kunst) 

In 2015 bestond het merk Armani vijftig jaar. Om dat te vieren, liet Giorgio Armani een 
tentoonstelling samenstellen van zijn eigen ontwerpen uit de afgelopen decennia. Het werd een 
permanente expositie, gevestigd in een oude graansilo van Nestlé uit 1950 waar zo’n 

zeshonderd outfits en 200 accessoires te bewonderen zijn.  
We lunchen op eigen gelegenheid in de gezellige Milanese wijk Navigli.  

 
Daarna is het tijd voor Hangar Bicocca: een van de meest opzienbarende 
tentoonstellingsruimten van eigentijdse kunst in Italië. De hangar, gelegen in een Milanese wijk 

die vroeger werd gedomineerd door de Pirelli-fabrieken, is een indrukwekkende ruimte van 
formaat waar naast wisselende tentoonstellingen, een wel heel bijzonder kunstwerk te 

bewonderen is: De Zeven Hemelse Paleizen van Anselm Kiefer.  
 

 

 
 
 

Dag 6. Vrijdag 25 mei 2018: terugreis 
 

Een touringcar brengt ons naar de luchthaven, vanwaar we vertrekken naar Schiphol.  
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WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN  

Kennelijke fouten of vergissingen van welke aard dan ook voorkomend in dit reisprogramma, 

advertenties, brieven/mailing of bevestigingen binden Uit de Kunst, In de Mode en de 
reisorganisatie niet.  

 

PRAKTISCHE ZAKEN 

Uit de Kunst en In de Mode:  
zesdaagse vliegreis Milaan  

met excursies per touringcar en te voet  

20 t/m 25 mei 2018 
 

Uit de Kunst ~ Saskia Goddijn 
In de Mode ~ John van Heesen   

in samenwerking met Asgard Reizen  
 

Organisatie 

De reis wordt georganiseerd door Asgard Reizen, het programma is bedacht en samengesteld en wordt 

uitgevoerd door Uit de Kunst - Saskia K. Goddijn en In de Mode – John van Heesen. Asgard Reizen 

is een Groningse reisorganisatie, gespecialiseerd in culturele reizen op maat en is aangesloten bij ANVR, 

SGR, Calamiteitenfonds. Zie ook: http://www.asgard.nl/ 

Toelichting organisatie:   

De reis is bedacht en wordt begeleid door Uit de Kunst, Saskia Goddijn en In de Mode, John van Heesen. 

De praktische zaken worden georganiseerd door een reisorganisatie: Asgard Reizen in Groningen. Het 

honorarium van bedenkers en begeleiders John van Heesen en Saskia Goddijn en de kosten van zaken 

zoals vervoer, verblijf en entrees maken deel uit van de uiteindelijke reissom, die geïnd wordt door de 

reisorganisatie Asgard.  

 

Dit betekent dat:   

 

• Men zich voor de reis aanmeldt bij Uit de Kunst, Saskia Goddijn.  

• Uit de Kunst, Saskia Goddijn de aanmelding doorgeeft aan Asgard Reizen.  

• Men vervolgens een boekingsformulier en een document met de reisvoorwaarden van Asgard 

Reizen ontvangt.  

• Eenmaal geboekt bij Asgard Reizen ontvangt men van Asgard Reizen een bevestiging van boeking 

en een factuur. 

• Saskia Goddijn en John van Heesen niet aansprakelijk zijn voor zaken die te maken hebben met 

de daadwerkelijke organisatie van de reis, zoals het vervoer en hotels. Daarvoor is de 

reisorganisatie, Asgard Reizen, verantwoordelijk.  

• Indien je een annuleringsverzekering/ reisverzekering afsluit, je dat doet voor een reis 

georganiseerd door Asgard Reizen en dat je, als je de reis onverhoopt annuleert, dat doet bij de 

reisorganisatie: Asgard Reizen.  
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De reisleiders: John van Heesen van In de Mode & Saskia Goddijn van Uit de Kunst 

 

MINIMAAL AANTAL DEELNEMERS: 20 

MAXIMAAL AANTAL DEELNEMERS: 32 
 

UITERLIJKE INSCHRIJFDATUM: 28 februari 2018 
 

REISSOM: € 1445,00  
per persoon bij twee personen met overnachtingen in tweepersoonskamer  

 

TOESLAG EENPERSOONSKAMER: 575,00  
 

TOESLAG RUIMBAGAGE (1 koffer,23 kg): 50,00/ 40,00 (zie “BAGAGE”)   
 

REISSOM INCLUSIEF:  

➢ Vlucht Schiphol – Milaan v.v.   

➢ Handbagage + accessoire (zie Bagage), max. gewicht: 12 kg   

➢ Luchthavenbelasting, brandstof- en andere heffingen  

➢ Transfer per touringcar luchthaven Milaan – hotel Milaan v.v.    

➢ Excursies met lokale touringcar en verkenningen te voet   

➢ Deskundige (en leuke!) begeleiding  

➢ 5 x overnachtingen in uitstekend viersterrenhotel in hartje Milaan  

➢ Ontbijt dag 2 t/m 6 (21 t/m 25 mei)  

➢ 1 diner   

➢ 1 lunch (proeverij, wijn & water)  

➢ Alle entreegelden van bezienswaardigheden/musea zoals in programma omschreven  

➢ Audiosysteem  

 

REISSOM EXCLUSIEF:   

➢ Eventuele toeslag eenpersoonskamer  

➢ Eventuele toeslag ruimbagage (zie BAGAGE) 

➢ Reis woonplaats – Schiphol v.v. (er is geen transfer geregeld naar/ van Schiphol)  

➢ Reisverzekering en annuleringsverzekering  

➢ Lunches (m.u.v. 1 lunch) 

➢ Consumpties (m.u.v. consumpties bij gereserveerde lunch)  

➢ Fooi chauffeur(s) 

➢ Ontbijt op dag 1 (vt. NL) 

http://www.uitdekunst.nu/
mailto:saskiagoddijn@gmail.com
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➢ Diners (m.u.v. 1 gereserveerd diner)  

 
VLUCHTSCHEMA’S  
 

20 mei 2018 

KL1629    AMS-Malpensa     

vt. Schiphol: 10.20 

ak. Milaan, Malpensa: 12.00   

 

25 mei 2018 

KL 1630   Malpensa-AMS     

vt. Milaan: 12.50 

ak. Schiphol: 14.45  

 

REISDOCUMENT 
Geldig paspoort of ID-kaart  
 

BAGAGE 
De reissom is inclusief: handbagage + 1 accessoire, exclusief: ruimbagage 

 

HANDBAGAGE 

1 stuk handbagage + 1 accessoire per passagier 

Handbagage: 55 x 35 x 35 cm. maximum afmetingen handbagage  

+  

Accessoire (zoals bv. handtas of laptop): 40 x 30 x 15 cm. maximum afmetingen accessoire  

Samen mogen handbagage en accessoire max. 12 kg wegen!  

 

RUIMBAGAGE  

Voor eventuele ruimbagage moet een toeslag betaald worden:  

Toeslag ruimbagage: 50,00 euro (retour, per koffer/ passagier)  

NB. Flying Blue? Toeslag ruimbagage: 40,00 (retour per koffer/ passagier)  

Maximaal 1 koffer ruimbagage per passagier  

L + W + H max. 158 cm.  

Max. gewicht: 23 kg  

 
HOTEL  

Uitstekend viersterrenhotel met stijlvolle kamers en comfortabele bedden in het hart 

van Milaan 
Rosa Grand 

Piazza Fontana 3  
20122 Milano  

+ 39 02 88311  
Zie ook: https://www.starhotelscollezione.com/en/our-hotels/rosa-grand-milan/  
 

 

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN  

Kennelijke fouten of vergissingen van welke aard dan ook voorkomend in dit reisprogramma, 

advertenties, brieven/mailing of bevestigingen binden Uit de Kunst, In de Mode en de 
reisorganisatie niet. 

   
 
 

http://www.uitdekunst.nu/
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AANMELDING  
 

➢ Je kunt je vanaf vandaag, 18 februari, 12.00 uur voor deze reis aanmelden tot uiterlijk 

28 februari 2018.  

 

➢ De aanmelding wordt doorgegeven aan Asgard Reizen, waarna je spoedig een boekingsformulier 

ontvangt en een document over de specifieke reisvoorwaarden van Asgard Reizen.  

 

➢ Na boeking bij Asgard Reizen ontvang je een bevestiging en factuur.  

 

➢ Je kunt je alleen per e-mail bij Uit de Kunst aanmelden! Niet per post, telefonisch of mondeling.  

 

➢ Opties op deze reis zijn niet mogelijk.  

 

➢ Reisverzekering: verplicht! Men dient hier zelf zorg voor te dragen. 

 

➢ Annuleringsverzekering: wordt aangeraden. Men dient hier zelf zorg voor te dragen.  

 

➢ NB! De uiteindelijke boeking bij Asgard Reizen is bindend, - ik raad daarom aan, meteen bij 

boeking een annuleringsverzekering af te sluiten. Lees meer in de reisvoorwaarden van Asgard 

Reizen (wordt na aanmelding door Asgard toegezonden).    

 

➢ Na boeking ontvang je nader bericht van Asgard Reizen en bericht van Uit de Kunst over het wel 

of niet doorgaan van de reis.  

➢ Mocht je besluiten niet deel te nemen aan bepaalde programmaonderdelen die inclusief zijn in de 

reissom (bijv. bezoek museum), is teruggave/ korting niet mogelijk! 

 

➢ Een reisbrief van Uit de Kunst en In de Mode met praktische informatie, tips en suggesties ontvang 

je t.z.t.  

 

Hoe meld ik mij aan?  

 

Mail s.v.p. aan Uit de Kunst (saskiagoddijn@gmail.com):  

 

Ja, ik/ wij melden ons graag aan voor de reis Milaan: mode, design en moderne kunst van Uit 

de Kunst + In de Mode, 20 t/m 26 mei 2018  

 

Voornaam:  

Achternaam/ achternamen:  

Adres (straat, huisnummer, postcode en woonplaats):  

Telefoonnummer:  

Mobiel telefoonnummer:  

E-mail adres:  

Eenpersoonskamer of tweepersoonskamer?  

 

EVENTUEEL 2E BOEKER:  

Voornaam:  

Achternaam. achternamen:  

Adres (straat, huisnummer, postcode en woonplaats):  

Telefoonnummer:  

Mobiel telefoonnummer:  

E-mail adres:  

http://www.uitdekunst.nu/
mailto:saskiagoddijn@gmail.com
mailto:saskiagoddijn@gmail.com


 

 
UIT DE KUNST!  Saskia K. Goddijn  

www.uitdekunst.nu - saskiagoddijn@gmail.com 
Verlengde Lodewijkstraat 38 – 9723 AJ Groningen - 06 40736597 

KvK-nr.: 61903914, BTW NR.: 107047676B01 
In samenwerking met Asgard Reizen 

http://www.asgard.nl/  

Eenpersoonskamer of tweepersoonskamer?  

 
 

VEELGESTELDE VRAGEN 
 

ORGANISATIE  
 

Hoe zit het met de organisatie?   
 

De rol van Uit de Kunst, Saskia Goddijn  
De reisprogramma’s van Uit de Kunst zijn unieke en persoonlijke programma’s die, al dan niet 
in samenwerking met deskundige collega’s, worden samengesteld door Saskia Goddijn. De 

reizen worden begeleid door Saskia Goddijn, vaak vormen deskundige insiders (gidsen) ter 
plekke een waardevolle aanvulling.  

 
Reisorganisatie  
De praktische organisatie van de reis (vlucht/ bus/ hotels/diverse reserveringen is in handen 

van een reisorganisatie (bij het specifieke reisprogramma vermeld) die aangesloten is bij ANVR, 
SGR en Calamiteitenfonds. Dat betekent dat de reiziger ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde 

reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen 
tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de 
plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis. Men meldt zich 

voor een reis aan door gegevens door te geven aan Uit de Kunst, Saskia Goddijn, maar de 
formele boeking vindt plaats bij de echte reisorganisatie. De reisorganisatie zorgt voor verdere 

administratieve afhandeling, bevestiging, facturering en verzorgt ook een onverhoopte 
annulering. De reis- en annuleringsvoorwaarden worden kenbaar gemaakt op de bevestiging 
die door de reisorganisatie verzonden wordt.  Het honorarium van bedenker en begeleider 

Saskia Goddijn en de kosten van zaken zoals vervoer, verblijf en zaken in de reisbeschrijving 
vermeld onder de kop inclusief, maken deel uit van de uiteindelijke reissom zoals die door de 

reisorganisatie geïnd wordt.  
 
AANMELDING  

 

Hoe meld ik mij aan?  

Mail de gevraagde gegevens aan saskiagoddijn@gmail.com  

De aanmelding wordt doorgegeven aan de reisorganisatie, die de reis boekt, bevestigt en factureert.  

 

Kan ik mij samen met een iemand anders aanmelden? 

Ja, voor iedere persoon moeten bepaalde gegevens apart ingevuld worden. Zie aanmeldingsformulier. 

Als de reisgenoot niet op hetzelfde adres woont als de hoofdboeker, kan het adres van de reisgenoot 

ingevuld worden, zodat hij/ zij de eigen reisbescheiden ontvangt.  

 

Tot wanneer kan ik mij aanmelden voor een reis?  

In de reisbeschrijving staat de uiterlijke inschrijfdatum vermeld onder Praktische Zaken. Na die datum 

is inschrijving om logistieke en administratieve redenen niet meer mogelijk. Let op: reizen van Uit de 

Kunst zijn vaak snel volgeboekt: snel aanmelden vergroot de kans op plaatsing! 

 

Waarom wordt er bij de boekingsprocedure zoveel nadruk gelegd op de juistheid van 

persoonsgegevens? 

Reisbescheiden, met name vliegtickets zijn officiële documenten. Fouten kunnen ertoe leiden dat je niet 

mee mag reizen! De juistheid van de verstrekte gegevens op bevestiging en tickets zijn de 

http://www.uitdekunst.nu/
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verantwoordelijkheid van de reiziger. Op de bevestiging en factuur staan de persoonsgegevens vermeld. 

Controleer deze gegevens goed en geef eventuele onjuistheden door. Deze gegevens komen namelijk  

 

ook op het ticket te staan. Als je je ticket hebt ontvangen, is een wijziging geen aanpassing van de 

gegevens meer, maar een wijziging van de reisovereenkomst. Hieraan zijn, als het al mogelijk is, kosten 

verbonden. 

 

VOORWAARDEN  
 

Verplichtingen en aansprakelijkheid van de deelnemer 

Bij het boeken van de reis dien je alle persoonlijke gegevens van jezelf en eventuele medereiziger(s) 

door te geven, die voor de uitvoering van de reis van belang kunnen zijn De naam in het ticket moet 

gelijk zijn aan het paspoort. De bevestiging dien je derhalve goed te controleren. Neem direct contact 

op indien je naam/ namen niet correct is/ zijn weergegeven. De gehele reissom dient voor vertrek te 

zijn betaald aan de reisorganisatie. Je dient bij het vertrek in het bezit te zijn van geldige reisdocumenten 

(indien relevant reispapieren, altijd: paspoort/ID-kaart (zie reisdocumenten) en eventueel visum. Als 

blijkt dat je niet in bezit bent van de voor de reis benodigde documenten, ben je zelf aansprakelijk voor 

alle gevolgen welke hieruit voortvloeien. Schade voortvloeiend uit het niet op tijd aanwezig zijn bij de 

opstapplaats is voor jouw rekening. Je dient je de gehele reis bij de reisleider/ chauffeur te vergewissen 

van het juiste tijdstip van vertrek. Je bent verplicht een reisverzekering af te sluiten. 

  

Grensdocumenten 

Voor EU-landen heb je een geldig paspoort of identiteitskaart B nodig. Indien voor een bepaalde 

bestemming een visum of andere toestemming nodig is, word je daarover in de programmatekst (onder 

Praktische Zaken) over ingelicht.  

 

Reisverzekering 

Deelnemers zijn verplicht tot het afsluiten van een reisverzekering. Meestal is het mogelijk een 

reisverzekering via de reisorganisatie af te sluiten. Reken op een bedrag rond € 2,- p.p.p.d. Europa-

dekking en € 3,- p.p.p.d. werelddekking (Allianz Global Assistance, pakket B, excl. ca. € 4,50 

poliskosten).  

 

BETALING  

 

Hoe betaal ik de reissom?  

Als je je voor een reis aanmeldt voor een reis, worden de gegevens meteen doorgegeven aan de 

reisorganisatie, waarna verzending van de bevestiging en tevens factuur van die reisorganisatie volgt. 

Vaak moet er een aanbetaling gedaan worden (meestal 25 procent van de totaalsom), binnen 10 dagen 

na de factuurdatum. Het restantbedrag moet uiterlijk zes weken voor vertrek overgemaakt worden. Boek 

je een reis die binnen vier weken vertrekt? Dan moet het totaalbedrag in een keer overgemaakt worden.  

 

Ontvang ik reisbescheiden?  

Indien nodig en relevant ontvang je reisbescheiden en overige relevante informatie ongeveer 10 dagen 

voor vertrek. In ieder geval worden eventuele reisbescheiden pas toegestuurd, nadat de volledige 

reissom is betaald.   

 

KAN IK MEE? GAAT DE REIS DOOR? HOE ZIT HET MET ANNULERING?    

 

Zijn de reizen van Uit de Kunst wel geschikt voor mij?  

Voor deelname aan onze reizen is het noodzakelijk dat je over een goede geestelijke en lichamelijke 

conditie beschikt en dat je zelfstandig kunt denken en reizen of samen met iemand reist die de eventuele 

nodige persoonlijke zorg op zich kan nemen. We maken geen barre voettochten, maar verkennen 

bepaalde bestemmingen wel te voet. Houd er rekening mee dat het groepsbelang en de uitvoering van 

het programma voorop staan en dat een zeker aanpassingsvermogen en flexibiliteit het reisgenot 

verhogen.  

http://www.uitdekunst.nu/
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Wat gebeurt er als een reis vol is? 

Indien voor aanvang van de reis toch nog een plaats beschikbaar komt, nemen wij hierover per e-mail 

contact op. Bij overrompelende belangstelling en indien mogelijk wordt soms besloten een tweede reis 

te organiseren.  

 

Wanneer weet ik dat de reis doorgaat? 

Zo spoedig mogelijk na de uiterlijke inschrijfdatum. Wij behouden echter wel het recht een reis te 

annuleren. Uit de Kunst maakt eventuele annuleringen van een reis ruim op tijd en uiterlijk een maand 

(maar vaak veel eerder) voor de geplande vertrekdatum bekend.  

  

Wat gebeurt er als ik onverhoopt moet annuleren?  

 

Annulering door reiziger  

Als je een reis boekt, is deze boeking definitief. Als je zelf de reis annuleert, gelden er 

annuleringsvoorwaarden. Dit betekent dat de annulering niet kosteloos is. De annuleringsvoorwaarden 

tref je aan in de bevestiging van de reisorganisatie. Je dient zelf zorg te dragen voor een 

annuleringsverzekering. 

 

Wat moet ik doen als ik moet annuleren?  

Als je genoodzaakt bent de reis te annuleren, dan kunt je dit telefonisch melden bij Uit de Kunst. Daarna 

moet de annulering nog schriftelijk (aangetekend) bevestigd worden. De annuleringsvoorwaarden 

worden tegelijk met de reserveringsbevestiging toegestuurd. Indien er een overeenkomst wordt 

geannuleerd bent je altijd de administratiekosten van € 20,- p.p. verschuldigd. 

Annuleringsverzekering  

Een annuleringsverzekering is aan te raden, maar nooit verplicht. Meestal is het mogelijk om via de 

reisorganisatie een annuleringsverzekering af te sluiten. Reken op een premiebedrag voor een 

annuleringsverzekering van rond 5,5 % van de totale reissom (exclusief 21% assurantiebelasting over 

de verzekering en exclusief poliskosten, rond € 4,50).  

Annuleringsvoorwaarden 

De annuleringsvoorwaarden hangen af van de reisorganisatie waarmee Uit de Kunst bij een specifieke 

reis samenwerkt. Reken minimaal op termijnen en bedragen zoals hieronder vermeld:  

- bij annulering tot 42 dagen voor de dag van vertrek de aanbetaling: 25% 

- vanaf 42 dagen tot 30 dagen voor de dag van vertrek 40% 

- vanaf 30 dagen tot 7 dagen voor de dag van vertrek 75% 

- vanaf 7 dagen voor vertrek 100% 

 

Ik heb mij net aangemeld, maar heb nu al spijt. Wat te doen?  

 

Herroeping bij online aanmelding 

Vanwege de wet Koop op afstand heb je tot 14 dagen na inzending van het digitale aanmeldingsformulier 

bedenktijd. Mocht je hoopt binnen deze termijn willen afzien van deelname aan de reis, dan dien je ons 

dit schriftelijk te laten weten (per mail). In dat geval worden geen annuleringskosten gerekend, alleen 

de administratiekosten van € 20,00 ben je in dat geval kwijt. Indien er meer dan twee weken tijd zit 

tussen de aanmelding en de afmelding gelden de annuleringsvoorwaarden zoals hierboven, in de 

bevestiging en factuur beschreven. 

 

Wat gebeurt er als een reis om wat voor reden dan ook (bijvoorbeeld onvoldoende deelname 

of onvoorziene omstandigheden), niet doorgaat?  

 

Annulering door Uit de Kunst & de reisorganisatie  

http://www.uitdekunst.nu/
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Wij behouden ons het recht voor een reis te annuleren. Uit de Kunst maakt eventuele annulering van 

een reis ruim op tijd en uiterlijk een maand (maar vaak eerder) voor de geplande vertrekdatum 

bekend. Bij een annulering door ons, zijn wij tot niets meer verplicht dan tot het terugbetalen van de  

 

 

gestorte deelnemersgelden en de administratiekosten. Als Uit de Kunst een reis annuleert, krijg je 

vanzelfsprekend de hele reissom onmiddellijk teruggestort.  

 

EN VERDER  

 

Prijswijzigingen 

We behouden ons het recht voor om de reissom aan te passen bij heffingen zoals bv. brandstoftoeslag. 

Ook tarieven voor o.a. luchthavenbelasting kunnen tussentijds gewijzigd worden. Aangezien een 

reisorganisatie hier geen invloed op heeft, zijn wij genoodzaakt eventuele prijsverhogingen door te 

berekenen aan de deelnemers. 

 

Algemeen voorbehoud 

Kennelijke fouten of vergissingen van welke aard dan ook voorkomend in de reisbrochure, advertenties, 

brieven of bevestigingen binden Uit de Kunst en de reisorganisatie niet.  

 

Tenslotte 

In gevallen waarin deze beknopte reisvoorwaarden niet voorzien, zal de reisorganisator zich houden aan 

de reisvoorwaarden zoals deze in de reisbranche worden gehanteerd en opgesteld. 
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